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AFTALE OM LEVERING AF ENSILERET [biomassetype] (X-årig, start i 202X) 
 

1 PARTER  

[Leverandør]  
[Adresse] 
[Adresse] 
CVR-nr.: [indsæt] 
 
herefter kaldet "Leverandøren" 
  
og 
 
Nature Energy Videbæk A/S 
Ørbækvej 260 
5220 Odense SØ 
CVR-nr.: 34211493 

herefter kaldet "NE" 
 
(tilsammen "Parterne" og hver for sig en "Part")  
 
har dags dato indgået nærværende leveringsaftale ("Aftalen"). 
 

2 BAGGRUND 

Aftalen vedrører Leverandørens levering af Biomasse (defineret nedenfor), til brug for produktion af biogas 
i NE’s Biogasanlæg (defineret nedenfor). 
 

3 DEFINITIONER 

Medmindre andet fremgår af sammenhængen, skal  
 

- "Biomasse" forstås som ensileret [biomassetype], der tidligst er produceret ét år forud for levering.  
- "Aftaleperioden" forstås som angivet i punkt 8.  
- "Biogasanlægget" forstås som NE’s biogasanlæg i Videbæk, beliggende Skjernvej 55A, 6920 Videbæk. 
- "VE-direktivet" forstås som EU-direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen 

af energi fra vedvarende energikilder (tidl. VE-direktiv 2009/28/EF) og de til enhver tid værende op-
dateringer heraf.  

- ”Bæredygtighedsbekendtgørelsen” forstås som BEK nr. 1313 af 14/06/2021, Bekendtgørelse om 
bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende bio-
brændsler til energiformål, m.v. 

 

4 LEVERING OG MÆNGDE 

Leverandøren er forpligtiget til at levere minimum [indsæt] tons Biomasse ("Kontraktmængden") til Biogas-
anlægget hvert år i Aftaleperioden regnet fra Ikrafttrædelsestidspunktet, jf. punkt 8. 

Såfremt der efter indgåelse af denne Aftale indføres ændringer i lovgivningen vedrørende energiafgrøder, 
som medfører at anvendelsen af Kontraktmængden af Biomasse i NE’s biogasproduktion udgør en overskri-
delse af grænseværdierne for den tilladte mængde energiafgrøder anvendt til biogasproduktion, da justeres 
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Kontraktmængden, således at NE ved anvendelse af den justerede Kontraktmængde overholder de til enhver 
tid for Biomassen gældende grænseværdier. Leverandøren kompenseres da ikke for eventuelle nedjusterin-
ger af Kontraktmængden. 

Leverandøren er forpligtet til at forestå løbende levering af Biomassen ud fra NE’s til enhver tid værende 
behov og inden for de neden for angivne tidsrum. Biomassen leveres til NE med minimum 10 tons/læs. 

Leveringsplan udarbejdes af NE efter Aftalens indgåelse. 

Almindelige leveringstider: 
Man.-tors. kl. 07:00-16:00 
Fre. kl. 07:00-15:00 
 
Eller efter aftale: 
Man.-fre. kl. 06:00-20:00 
Lør. kl. 06:00-12:00 
 

5 KVALITET 

Leverandøren skal sikre, at Biomassen overholder de til enhver tid relevante krav, regler mv., henset til at 
Biomassen skal bruges i NE's Biogasanlæg til produktion af biogas, hvor restproduktet i form af afgasset bio-
masse bl.a. anvendes som gødning i landbruget.  

Biomassen må ikke tilsættes produkter, som kan påvirke den biologiske proces i anlægget, herunder, men 
ikke begrænset til, f.eks. svovldannende produkter. 

Derudover er Leverandøren forpligtet til at sikre, at Biomassen på leveringstidspunktet:  

a) er snittet med maksimal snitlængde på 14 mm; 
b) er fri for betydeligt råd; og 
c) er fri for fremmedlegemer, herunder kemikalierester, sten og sand m.v., der f.eks. kan skade anlæg 

eller forbehandlingsudstyr, eller som kan ophobes i anlægget. 

Overholder Biomassen ikke ovenstående kvalitetskrav, er NE ikke forpligtet til at aftage Biomassen, som så-
ledes kan afvises af NE uden ethvert ansvar over for Leverandøren.   

Tørstof (TS) måles for samtlige træk, ved at der udtages en biomasseprøve på Biogasanlægget. Prøven tør-
res ved 105o i 20-24 timer, og TS bestemmes ud fra forskellen i prøvens vægt før og efter tørring. 
 

6 SPORBARHED OG BÆREDYGTIGHED 

Til brug for NE’s overholdelse af myndighedskrav til bæredygtighedscertificering, er Leverandøren forpligtet 
til at sikre, at Biomassen opfylder kravene i det til enhver tid værende Bæredygtighedsbekendtgørelse, som 
igen relaterer sig til VE-direktivet. Leverandøren deklarerer, at de til enhver tid gældende krav om sporbarhed 
af bæredygtige biomasser, over indtag på Biogasanlægget er i overensstemmelse med de krav, der gælder, 
for at NE kan leve op til krav i de gældende certificeringsordninger. Deklareringsblanket fremsendes én gang 
årligt af NE til Leverandøren i perioden 1. februar-31. januar. 
 

7 PRIS OG FAKTURERING 

Pris leveret på Biogasanlægget: DKK XXX/ton TS.  

NE fremsender afregningsgrundlaget for hver måned senest den 8. i den efterfølgende måned, således at 
Leverandøren kan fakturere månedligt for den leverede mængde Biomasse. Betalingsbetingelsen er lø-
bende måned + 30 dage. 
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Eksempel på afregning, med ensileret majs som aftalt biomassetype:  
 
I februar leveres 1.250 tons ensileret majs med gennemsnitligt 31,3% TS. Prisen er DKK 800/ton tørstof. 
Biomassen afregnes da d. 30. marts til prisen 1.250 tons * 31,3% * DKK 800/ton = DKK 313.000,00. 
Dette svarer til en friskvægtspris på DKK 250,40/ton. 

Skulle der, mod forventning, opstå uenighed om kvaliteten og/eller værdien af Biomassen, skal Parterne så 
vidt muligt i mindelighed søge dette løst for fremtidige leverancer. 
 

8 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSE 

Aftalen er bindende ved underskrift og løber i X år ("Aftaleperioden") regnet fra Leverandørens første leve-
ring af Biomasse til Biogasanlægget ("Ikrafttrædelsestidspunktet"), som tidligst finder sted [dato].  

Aftalen er uopsigelig for begge Parter i Aftaleperioden, hvorefter den bortfalder automatisk.  
 

9 MISLIGHOLDELSE  

Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtigelser i henhold til denne Aftale, er den anden 
Part berettiget til straks at ophæve Aftalen ved afgivelse af skriftligt varsel herom til den misligholdende Part. 
 

10 LOVVALG OG VÆRNETING 

Denne Aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist der udspringer af denne Aftale, og som Parterne ikke kan 
løse i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Odense.  
 

11 ERSTATNING OG ANSVAR 

Parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.  
 

12 FORCE MAJEURE OG LIGNENDE FORHOLD 

Ingen af Parterne skal være forpligtede af denne Aftale i tilfælde af, at der foreligger ”Force Majeure”. Force 
Majeure skal omfatte naturkatastrofer, krig, generalstrejke, brand og lignende forhold, der ligger uden for 
Parternes kontrol, og som Parterne ikke med rimelighed kunne forudse ved Aftalens indgåelse. 

For NE skal Force Majeure endvidere omfatte sygdomsudbrud i besætningerne hos en eller flere af NE’s le-
verandører samt tekniske forhold m.v. ved Biogasanlægget, som medfører, at Biogasgasanlægget ikke kan 
behandle de forudsatte mængder af Biomasse. I sådanne tilfælde skal NE kun være forpligtet til at modtage 
Biomasse i det omfang, dette kan behandles på Biogasanlægget, så længe der foreligger Force Majeure.  

Den af Parterne, der ønsker at påberåbe sig Force Majeure, skal give den anden Part skriftlig meddelelse 
herom, så snart Force Majeure kendes eller konstateres, sammen med en angivelse af hvor længe Force 
Majeure forventes at vedvare. Førstnævnte Part skal endvidere straks give den anden Part skriftlig medde-
lelse om ophør af Force Majeure, hvorefter Parternes respektive forpligtelser i henhold til Aftalen genopta-
ges. 
 

13 LOYAL OPLYSNINGSPLIGT OG FORTROLIGHED  

Parterne skal loyalt oplyse hinanden om relevante oplysninger der kan have betydning for Parternes samar-
bejde.  

Parterne skal behandle alle informationer modtaget som led i indgåelsen eller gennemførelsen af samarbej-
det som strengt fortrolig. 
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En Part er dog berettiget til at videregive informationer, der ellers ville være fortrolige, hvis og i det omfang  

(a) det er krævet i henhold til lovgivningen, en kompetent domstol, eller administrativ myndighed; 
(b) det er skønnet nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at Parten videregiver sådanne informationer til dennes 

rådgivere eller pengeinstitut under forudsætning af, at de pågældende rådgivere eller pengeinstitut er 
pålagt en tilsvarende fortrolighedspligt;  

(c) det er skønnet nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at Parten videregiver sådanne informationer til en po-
tentiel køber af alle eller en del af Partens aktier under forudsætning af, at den pågældende potentielle 
køber er pålagt en tilsvarende fortrolighedspligt;  

(d) informationen er kommet til offentlighedens kundskab, uden at dette kan bebrejdes Parten eller nogen 
autoriseret modtager i henhold til punkt (a), (b) eller (c); eller 

(e) den anden Part forudgående skriftligt har godkendt videregivelsen, hvilken godkendelse ikke må tilba-
geholdes eller forsinkes uden rimelig grund. 

 

14 UNDERSKRIFTER 

 
Dato:    Dato: 

For Leverandøren:   For NE: 

   

 

__________________________  _________________________ 

Navn    Jacob Palm, Biomasseindkøber 

    

 


